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EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO
LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 036/2022

OBJETO: Contratação de empresas para aquisição de fraldas para uso nos CMErS,
visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município
de Planalto-PR, a classificação ficou a seguinte:

BID COMERCIO LIDA

Classificação Lote Item Nome do produto/serviço Valor do

item

Situação Status

no item

Justificativa

FRALDA DESCARTÁVEL

NFANTILUNISSEX

TAMANHO G

fralda respirável, com
revestimento interno suave,

fecho fácil esticadinho.

toque de algodão extra macio.
Barreiras antivazamento.

Gel super absorvente.]
Hipoalergênica e testada
dermatologicamente.
Sistema antivazamento nas

laterais e parte superior.
Aloe vera. Elásticos auto

ajustáveis nas pernas e costas
que não apertem ou marquem
a pele.
Composição:
Celulose, polímero
superabsorvente, polipropiieno,
polletileno, elásticos, adesivos,
aloe vera e vitamina E. Deve

ser fabricada com

componentes atóxicos não
propensos a causar irritação
em contato com a pele.
Fralda estampada
Devem estar as fraldas com no

máximo 80 unidades por
pacote, acondicionadas em
embalagem plástica lacrada
com informações do produto.
Máximo 9 á 12,5 kg.
Marca de referência Pampers,
Huggies e cremer.

19.260,00 Classificado Inabillt

ado

nao

apresentou
balanço ou
declaração
do contador

conforme

edital

FRALDA DESCARTÁVEL
INFANTIL UNISSEX

TAMANHO RN

fralda respirável, com
revestimento interno suave,

fecho fácil esticadinho.

toque de algodão extra macio.
Barreiras antivazamento.

Gel super absorvente.

26.280,00 Classificado Inabilit

ado

nao

apresentou
balanço ou
declaração
do contador

conforme

edital

cr
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Hipoalergênica e testada
dermatologicamente.
Sistema antivazamento nas

aterais e parte superior.
Alce vera. Elásticos auto

ajustáveis nas pernas e costas
que não apertem ou marquem
a pele.
Composição:
Celulose, polímero
superabsorvente, polipropileno,
polietileno, elásticos, adesivos,
aloe vera e vitamina E. Deve

ser fabricada com

componentes atóxicos não
propensos a causar Irritação
em contato com a pele.
Fralda estampada
Devem estar as fraldas com no

máximo 80 unidades por
pacote, acondicionadas em
embalagem plástica lacrada
com informações do produto.
Máximo 6 kg
Pacote fechado

Marca de referência Pampers,
Huggies, cremer.

FRALDA DESCARTÁVEL
INFANTIL UNISSEX

TAMANHO P

fralda respirável, com
revestimento interno suave,

fecho fácil esticadinho.

toque de algodão extra macio.
Barreiras antivazamento.

Gel super absorvente.]
Hipoalergênica e testada
dermatologicamente.
Sistema antivazamento nas

laterais e parte superior.
Aloe vera. Elásticos auto

ajustáveis nas pernas e costas
que não apertem ou marquem
a pele.
Composição:
Celulose, polímero
superabsorvente, polipropileno,
polietileno, elásticos, adesivos,
aloe vera e vitamina E. Deve

ser fabricada com

componentes atóxicos não
propensos a causar irritação
em contato com a pele.
Fralda estampada
Devem estar as fraldas com no

máximo 80 unidades por

16.060,00 Classificado Inabilit

ado

nao

apresentou
balanço ou
declaração
do contador

conforme

edital

cr
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pacote, acondicionadas em
embalagem plástica lacrada
com informações do produto.
Máximo 5 à 7,5 kg
Marca de referência Pampers,
Huggies, cremar.

FRALDA DESCARTÁVEL

INFANTIL UNISSEX

TAMANHO EXG

fralda respirável, com
revestimento interno suave,

fecho fácil esticadinho.

toque de algodão extra macio.
Barreiras antivazamento.

Gel super absorvente.]
Hipoalergênlca e testada
dermatologicamente.
Sistema antivazamento nas

laterais e parte superior.
Aloe vera. Elásticos auto

ajustáveis nas pernas e costas
que nâo apertem ou marquem
a pele.
Composição:
Celulose, polímero
superabsorvente, polipropileno,
polletileno, elásticos, adesivos,
atoe vera e vitamina E. Deve

ser fabricada com

componentes atóxicos nâo
propensos a causar irritação
em contato com a pele.
Fralda estampada
Devem estar as fraldas com no

máximo 80 unidades por
pacote, acondicionadas em
embalagem plástica lacrada
com informações do produto,
de 12 à 15 kg
Marca de referência Pampers.
Huggies, cremer.

15.960,00 Classificado Inabilit

ado

não

apresentou
balanço ou
declaração
do contador

conforme

edital

FRALDA DESCARTÁVEL

INFANTIL UNISSEX

TAMANHO M

fralda respirável, com
revestimento interno suave,

fecho fácil esticadinho.

toque de algodão extra macio.
Barreiras antivazamento.

Gel super absorvente.]
Hipoalergénica e testada
dermatologicamente.
Sistema antivazamento nas

laterais e parte superior.
Aloe vera. Elásticos auto

ajustáveis nas pernas e costas

25.300,00 Classificado Inabilit

ado

não

apresentou
balanço ou
declaração
do contador

conforme

edital
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que nâo apertem ou marquem
a pele.
Composição:
Celulose, polímero
superabsorvente, polipropileno,
Dolletileno, elásticos, adesivos,
aloe vera e vitamina E. Deve

ser fabricada com

componentes atóxicos não
propensos a causar irritação
em contato com a pele.
Fralda estampada.
Devem estar as fraldas com no

máximo 80 unidades por
pacote, acondicionadas em
embalagem plástica lacrada
com informações do produto.
Máximo 6 à 9,5 kg
Com no mínimo 22 fraldas por
pacote
Marca de referência Pampers,
Huggies e cremer.

ELIAS RAFAEL FR TZEN ME

Classificação Lote Item Nome do prodüto/sen/íçò Valor do

item

Situação Status

no item

FRALDA DESCARTÁVEL

INFANTIL UNISSEX

TAMANHO RN

fralda respirável, com
revestimento interno suave,

fecho fácil esticadinho.

toque de algodão extra macio.
Barreiras antivazamento.

Gel super absorvente.
Hlpoalergênica e testada
dermatoíoglcamente.
Sistema antivazamento nas

laterais e parte superior.
Aloe vera. Elásticos auto

ajustáveis nas pernas e costas
que não apertem ou marquem
a pele.
Composição:
Celulose, polímero
superabsorvente, polipropileno,
polietileno, elásticos, adesivos,
aloe vera e vitamina E. Deve

ser fabricada com

componentes atóxicos nâo
propensos a causar irritação
em contato com a pele.
Fralda estampada
Devem estar as fraldas com no

máximo 80 unidades por

25.560,00 Habilitado Classifi

cado

cr
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pacote, acondicionadas em
embalagem plástica lacrada
com informações do produto.
Máximo 6 kg
Pacote fechado

Marca de referência Pampers,
Huggies, cremer.

FRALDA DESCARTÁVEL
INFANTIL UNISSEX

TAMANHO G

fralda respirável, com
revestimento interno suave,

fecho fácil esticadinho.

toque de algodão extra macio.
Barreiras antivazamento.

Gel super absorvente.]
Hipoalergênica e testada
dermatologicamente.
Sistema antivazamento nas

laterais e parte superior.
Aloe vera. Elásticos auto

ajustáveis nas pernas e costas
que não apertem ou marquem
a pele.
Composição;
Celulose, polímero
superabsorvente, polipropileno,
polletileno, elásticos, adesivos,
aloe vera e vitamina E. Deve

ser fabricada com

componentes atóxicos não
propensos a causar irritação
em contato com a pele.
Fralda estampada
Devem estar as fraldas com no

máximo 80 unidades por
pacote, acondicionadas em
embalagem plástica lacrada
com informações do produto.
Máximo 9 à 12,5 kg.
Marca de referência Pampers,
Huggies e cremer.

19.260,00 Habilitado Classifi

cado

FRALDA DESCARTÁVEL
INFANTIL UNISSEX

TAMANHO EXG

fralda respirável, com
revestimento interno suave,

fecho fácil esticadinho.

toque de algodão extra macio.
Barreiras antivazamento.

Gel super absorvente,]
Hipoalergênica e testada
dermatologicamente.
Sistema antivazamento nas

laterais e parte superior.
Aloe vera. Elásticos auto

14.420,00 Habilitado Classifi

cado

cr
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ajustáveis nas pernas e costas
que não apertem ou marquem
a pele.
Composição:
Celulose, polímero
superabsorvente, polipropileno,
polietileno, elásticos, adesivos,
aloe vera e vitamina E. Deve

ser fabricada com

componentes atóxicos não
oropensos a causar irritação
em contato com a pele.
Fralda estampada
Devem estar as fraldas com no

máximo 80 unidades por
pacote, acondicionadas em
embalagem plástica lacrada
com informações do produto,
de 12 à 15 kg
Marca de referência Pampers,
Huggies, cremer.

FRALDA DESCARTÁVEL
INFANTIL UNISSEX

TAMANHO P

fralda respirável, com
revestimento interno suave,

fecho fácil esticadinho,

toque de algodão extra macio.
Barreiras antivazamento.

Gel super absorvente.]
HIpoalergênica e testada
dermatologicamente.
Sistema antivazamento nas

laterais e parte superior.
Aloe vera. Elásticos auto

ajustáveis nas pernas e costas
que não apertem ou marquem
a pele.
Composição:
Celulose, polímero
superabsorvente, polipropileno,
polietileno, elásticos, adesivos
aloe vera e vitamina E. Deve

ser fabricada com

componentes atóxicos não
propensos a causar irritação
em contato com a pele.
Fralda estampada
Devem estar as fraldas com no

máximo 80 unidades por
pacote, acondicionadas em
embalagem plástica lacrada
com informações do produto.
Máximo 5 á 7,5 kg
Marca de referência Pampers,
Huggies, cremer.

15.620,00 Habilitado Classifi

cado

cr'
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FRALDA DESCARTÁVEL
INFANTIL UNISSEX

TAMANHO M

fralda respirável, com
revestimento interno suave,

fecho fácil esticadinho.

toque de algodão extra macio.
Barreiras antivazamento.

Gel super absorvente.]
Hipoalergênica e testada
dermatologicamente.
Sistema antivazamento nas

laterais e parte superior.
Aloe vera. Elásticos auto

ajustáveis nas pernas e costas
que não apertem ou marquem
a pele.
Composição:
Celulose, polímero
superabsorvente, polipropileno,
polietileno, elásticos, adesivos,
aloe vera e vitamina E. Deve

ser fabricada com

componentes atóxicos não
propensos a causar irritação
em contato com a pele.
Fralda estampada.
Devem estar as fraldas com no

máximo 80 unidades por
pacote, acondicionadas em
embalagem plástica lacrada
com informações do produto.
Máximo 6 á 9,5 kg
Com no mínimo 22 fraldas por
pacote
Marca de referência Pampers,
Huggies e cremer.

22.880,00 Habilitado Classifi

cado

FUSÃO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.

Classificação Lote Item Nome do produto/serviço Valor do

item

Status

no item

Jüstífícatíva

FRALDA DESCARTÁVEL
INFANTIL UNISSEX

TAMANHO EXG

fralda respirável, com
revestimento interno suave,

fecho fácil esticadinho.

toque de algodão extra macio.
Barreiras antivazamento.

Gel super absorvente.]
Hipoalergênica e testada
dermatologicamente.
Sistema antivazamento nas

laterais e parte superior.
Aloe vera. Elásticos auto

ajustáveis nas pernas e costas
que não apertem ou marquem

14.420,00 Classificado Inabílit

ado

pediu
desclassífic

ação por
valor abaixo

do custo
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a pele.
Composição:
Celulose, polímero
superabsorvente, poiipropileno,
poiietileno, elásticos, adesivos,
aloe vera e vitamina E. Deve

ser fabricada com

componentes atóxicos não
propensos a causar irritação
em contato com a pele.
Fralda estampada
Devem estar as fraldas com no

máximo 80 unidades por
pacote, acondicionadas em
embalagem plástica lacrada
com informações do produto,
de 12 à 15 kg
Marca de referência Pampers,
Huggies, cremer.

FRALDA DESCARTÁVEL

INFANTIL UNISSEX

TAMANHO M

fralda respirávei, com
revestimento interno suave,

fecho fácil esticadinho.

toque de algodão extra macio.
Barreiras antivazamento.

Gel super absorvente.]
Hipoaiergênica e testada
dermatologicamente.
Sistema antivazamento nas

laterais e parte superior.
Aloe vera. Elásticos auto

ajustáveis nas pernas e costas
que não apertem ou marquem
a pele.
Composição:
Celulose, polímero
superabsorvente, poiipropileno,
poiietileno, elásticos, adesivos,
aloe vera e vitamina E. Deve

ser fabricada com

componentes atóxicos não
propensos a causar irritação
em contato com a pele.
Fralda estampada.
Devem estar as fraldas com no

máximo 80 unidades por
pacote, acondicionadas em

embalagem plástica lacrada
com informações do produto.
Máximo 6 à 9,5 kg
Com no mínimo 22 fraldas por
pacote

Marca de referência Pampers,
Huggies e cremer.

23.760,00 Classificado Inabilit

ado

pediu
desclassific

ação por
valor abaixo

do custo

cr"
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FRALDA DESCARTÁVEL
INFANTIL UNISSEX

TAMANHOG

fralda respirável. com
revestimento interno suave,

fecho fácii esticadinho.

toque de algodão extra macio.
Barreiras antivazamento.

Gel super absorvente.]
Hipoalergênica e testada
dermatologicamente.
Sistema antivazamento nas

laterais e parte superior.
Aloe vera. Elásticos auto

ajustáveis nas pernas e costas
que não apertem ou marquem
a pele.
Composição:
Celuiose, poiímero
superabsorvente, polipropileno,
polietileno, elásticos, adesivos,
aloe vera e vitamina E. Deve

ser fabricada com

componentes atóxicos não
propensos a causar irritação
em contato com a peie.
Fralda estampada
Devem estar as fraldas com no

máximo 80 unidades por
pacote, acondicionadas em
embaiagem plástica lacrada
com informações do produto.
Máximo 9 à 12,5 kg.
Marca de referência Pampers,
Huggies e cremer.

20.160,00 Classificado Inabilit

ado

pediu
desclassific

ação por
valor abaixo

do custo

MULTINEGOCIOS JMC LTDA

Classificação Lote Item Nome dd prõdútòí^ervfço Vafór dò

item

FRALDA DESCARTÁVEL
INFANTIL UNISSEX

TAMANHO P

fralda respirável, com
revestimento interno suave,

fecho fácil esticadinho.

toque de algodão extra macio.
Barreiras antivazamento.

Gel super absorvente.]
Hipoalergênica e testada
dermatologicamente.
Sistema antivazamento nas

laterais e parte superior.
Aloe vera. Elásticos auto

ajustáveis nas pernas e costas
que não apertem ou marquem
a pele.
Composição:

Situação

15.400,00 Classificado

Status

no item

Classifl

cado

Justificativa'

"mm

cT
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Celulose, polímero
superabsorvente, poiipropileno,
polietileno, elásticos, adesivos,
aloe vera e vitamina E. Deve

ser fabricada com

componentes atóxicos não
propensos a causar irritação
em contato com a pele.
Fralda estampada
Devem estar as fraldas com no

máximo 80 unidades por
pacote, acondicionadas em
embalagem plástica lacrada
com informações do produto.
Máximo 5 á 7,5 kg
Marca de referência Pampers,
Huggies, cremer.

FRALDA DESCARTÁVEL
INFANTIL UNISSEX

TAMANHO RN

fralda respirável, com
revestimento interno suave,

fecho fácil esticadinho.

toque de algodão extra macio.
Barreiras antivazamento.

Gel super absorvente.
Hipoalergênica e testada
dermatologicamente.
Sistema antivazamento nas

laterais e parte superior.
Aloe vera. Elásticos auto

ajustáveis nas pernas e costas
que não apertem ou marquem
a pele.
Composição:
Celulose, polímero
superabsorvente, poiipropileno,
polietileno, elásticos, adesivos,
aloe vera e vitamina E. Deve

ser fabricada com

componentes atóxicos não
propensos a causar irritação
em contato com a pele.
Fralda estampada
Devem estar as fraldas com no

máximo 80 unidades por
pacote, acondicionadas em
embalagem plástica lacrada
com informações do produto.
Máximo 6 kg
Pacote fechado

Marca de referência Pampers,
Huggies, cremer.

25.740,00 Classificado Classifi

cado

FRALDA DESCARTÁVEL
INFANTIL UNISSEX

TAMANHO EXG

14.840,00 Classificado Classifi

cado

cr' vj
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ralda respirável, com
revestimento interno suave,

fecho fácii esticadinho.

toque de aigodâo extra macio.
Barreiras antivazamento.

Gei super absorvente.]
Hipoaiergênica e testada
dermatoiogicamente.
Sistema antivazamento nas

iaterais e parte superior.
Aloe vera. Elásticos auto

ajustáveis nas pernas e costas
que não apertem ou marquem
a peie.
Composição;
Ceiuiose, polímero
superabsorvente, polipropileno,
polietiieno, elásticos, adesivos,
aloe vera e vitamina E. Deve

ser fabricada com

componentes atóxicos não
propensos a causar irritação
em contato com a peie.
Fralda estampada
Devem estar as fraldas com no

máximo 80 unidades por
pacote, acondicionadas em
embalagem plástica lacrada
com informações do produto,
de 12 à 15 kg
Marca de referência Pampers,
Huggies, cremer.

FRALDA DESCARTÁVEL
INFANTIL UNISSEX

TAMANHO M

fralda respirável, com
revestimento interno suave,

fecho fácii esticadinho.

toque de algodão extra macio.
Barreiras antivazamento.

Gel super absorvente.]
Hipoaiergênica e testada
dermatoiogicamente.
Sistema antivazamento nas

iaterais e parte superior.
Aloe vera. Elásticos auto

ajustáveis nas pernas e costas
que não apertem ou marquem
a pele.
Composição:
Celulose, polímero
superabsorvente, polipropileno
polietiieno, elásticos, adesivos,
aloe vera e vitamina E. Deve

ser fabricada com

componentes atóxicos não

25.080,00 Classificado Classifi

cado

cf
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propensos a causar irritação
em contato com a peie.
Fralda estampada.
Devem estar as fraldas com no

máximo 80 unidades por
pacote, acondicionadas em
embalagem plástica lacrada
com informações do produto.
Máximo 6 à 9,5 kg
Com no mínimo 22 fraldas por
pacote
Marca de referência Pampers,
Huggies e cremer.

FRALDA DESCARTÁVEL
INFANTIL UNISSEX

TAMANHO G

fralda respirável, com
revestimento interno suave,

fecho fácil esticadinho.

toque de algodão extra macio.
Barreiras antivazamento.

Gel super absorvente.]
Hipoalergênica e testada
dermatologicamente.
Sistema antivazamento nas

laterais e parte superior.
Aloe vera. Elásticos auto

ajustáveis nas pernas e costas
que não apertem ou marquem
a pele.
Composição:
Celulose, polímero
superabsorvente, polipropileno,
polietileno, elásticos, adesivos,
aloe vera e vitamina E. Deve

ser fabricada com

componentes atóxicos não
propensos a causar irritação
em contato com a pele.
Fralda estampada
Devem estar as fraldas com no

máximo 80 unidades por
pacote, acondicionadas em
embalagem plástica lacrada
com informações do produto.
Máximo 9 à 12,5 kg.
Marca de referência Pampers,
Huggies e cremer.

21.240,00 Classificado Classifi

cado

STAR PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

Claséifícaçâo iLote lltem iNomedo produto/serv^,
[tem

Sí&içâo Status

noJtem

Justificativa

FRALDA DESCARTÁVEL
INFANTIL UNISSEX

TAMANHO M

fralda respirável. com
revestimento interno suave.

22.660,00 Classificado Classifi

cado

<y
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fecho fácil esticadinho.

toque de algodão extra macio.
Barreiras antivazamento.

Gel super absorvente.]
Hipoalergênica e testada
dermatologicamente.
Sistema antivazamento nas

laterais e parte superior.
Aloe vera. Elásticos auto

ajustáveis nas pernas e costas
que não apertem ou marquem
a pele.
Composição:
Celulose, polímero
superabsorvente, polipropileno.
polletileno, elásticos, adesivos,
aloe vera e vitamina E. Deve

ser fabricada com

componentes atóxicos não
propensos a causar irritação
em contato com a pele.
Fralda estampada.
Devem estar as fraldas com no

máximo 80 unidades por
pacote, acondicionadas em
embalagem plástica lacrada
com informações do produto.
Máximo 6 à 9,5 kg
Com no mínimo 22 fraldas por
pacote
Marca de referência Pampers,
Huggies e cremer.

FRALDA DESCARTÁVEL

INFANTIL UNISSEX

TAMANHO RN

fralda respirável, com
revestimento interno suave,

fecho fácil esticadinho.

toque de algodão extra macio.
Barreiras antivazamento.

Gel super absorvente.
Hipoalergênica e testada
dermatologicamente.
Sistema antivazamento nas

laterais e parte superior.
Aloe vera. Elásticos auto

ajustáveis nas pernas e costas
que não apertem ou marquem
a pele.
Composição:
Celulose, polímero
superabsorvente, polipropileno
polletileno, elásticos, adesivos,
aloe vera e vitamina E. Deve

ser fabricada com

componentes atóxicos não

26.280,00 Classificado Classifi

cado

cr
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Dropensos a causar irritação
em contato com a pele.
Fralda estampada
Devem estar as fraldas com no

máximo 80 unidades por
pacote, acondicionadas em
embalagem plástica lacrada
com informações do produto.
\/láximo 6 kg
Pacote fechado

Marca de referência Pampers,
Huggies, cremer
FRALDA DESCARTÁVEL

NFANTILUNISSEX

TAMANHO G

fralda respirável, com
revestimento interno suave,

êcho fácil esticadinho.

toque de algodão extra macio.
Barreiras antivazamento.

Ge! super absorvente.]
Hipoalergénica e testada
dermatologicamente.
Sistema antivazamento nas

laterais e parte superior.
Aloe vera. Elásticos auto

ajustáveis nas pernas e costas
que não apertem ou marquem
a pele.
Composição:
Celulose, polímero
superabsorvente, polipropileno,
polietileno, elásticos, adesivos,
aloe vera e vitamina E. Deve

ser fabricada com

componentes atóxicos não
propensos a causar irritação
em contato com a pele.
Fralda estampada
Devem estar as fraldas com no

máximo 80 unidades por
pacote, acondicionadas em
embalagem plástica lacrada
com informações do produto.
Máximo 9 à 12,5 kg.
Marca de referência Pampers,
Huggies e cremer.

19.620,00 Classificado Classifi

cado

FRALDA DESCARTÁVEL
INFANTIL UNISSEX

TAMANHO P

fralda respirável, com
revestimento interno suave,

fecho fácil esticadinho.

toque de algodão extra macio.
Barreiras antivazamento.

Gel super absorvente.]

16.940,00 Classificado Classifi

cado

o
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Hipoalergênica e testada
dermatologicamente.
Sistema antivazamento nas

laterais e parte superior.
Alce vera. Elásticos auto

ajustáveis nas pernas e costas
que não apertem ou marquem
a pele.
Composição:
Celulose, polímero
superabsorvente, poltpropileno,
polietileno, elásticos, adesivos,
aloe vera e vitamina E. Deve

ser fabricada com

componentes atóxicos não
propensos a causar irritação
em contato com a pele.
Fralda estampada
Devem estar as fraldas com no

máximo 80 unidades por
pacote, acondicionadas em
embalagem plástica lacrada
com informações do produto.
Máximo 5 á 7,5 kg
Marca de referência Pampers,
Huggies, cremer.

FRALDA DESCARTÁVEL
INFANTIL UNISSEX

TAMANHO EXG

fralda respirável, com
revestimento interno suave,

fecho fácil esticadinho.

toque de algodão extra macio.
Barreiras antivazamento.

Gel super absorvente.]
Hipoalergênica e testada
dermatologicamente.
Sistema antivazamento nas

laterais e parte superior.
Aloe vera. Elásticos auto

ajustáveis nas pernas e costas
que não apertem ou marquem
a pele.
Composição:
Celulose, polímero
superabsorvente, polipropileno,
polietileno, elásticos, adesivos,
aloe vera e vitamina E. Deve

ser fabricada com

componentes atóxicos não
propensos a causar irritação
em contato com a pele.
Fralda estampada
Devem estar as fraldas com no

máximo 80 unidades por
pacote, acondicionadas em

15.960,00 Classificado Classifi

cado
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embalagem plástica lacrada
com informações do produto.
de 12 à 15 kg
Marca de referência Pampers,
Huggles, cremer.
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